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Abstract
The purpose of this study is to predict the propensity
to have extramarital affairs based on psychological
چکیده
androgyny and wisdom considering the mediating role پژوهش حاضر با هدف پیشبینی استعداد روابط فرازناشویی براساس
of the sexual relationship. This study is basic and the
research method was descriptive and a structural نقش جنیستی دوگانه و خردمندی با درنظرگرفتن نقش میانجی رابطۀ
equation modeling. The statistical population includes  این مطالعه بنیادی و طرح.جنسی در زنان متأهل انجام شده است
married women in Urmia in 2017–2018, and 800 of  جامعۀ.پژوهش توصیفی و از نوع مدلیابی معادالت ساختاری بود
these women were selected through an available
sample. The research instruments were the آماری پژوهش شامل کلیۀ زنان متأهل ساکن شهر ارومیه در سال
Extramarital Affairs Scale (EAPS) by Zafar  نفر از آنان با استفاده از روش نمونهگیری800  بود که1396-1397
Gholizadeh, Khademi & Tasbihsazan Mashhadi  ابزار پژوهش شامل مقیاس.دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند
(2021), the Sex Role Inventory (BSRI) by Bem  خادمی و تسبیحسازان مشهدی،استعداد روابط فرازناشویی ظفرقلیزاده
(1974), the Three-Dimensional Wisdom Scale (3DWS) by Ardelt (2003), and the Sexual Relations Scale  مقیاس سهبعدی،)BSRI(  پرسشنامۀ نقش جنسیتی بم،)EAPS(
(SRS) by Hughes & Snell (1990). The results showed ) و مقیاس رابطۀ جنسی هاگز و اسنلD-WS3( خردمندی آردلت
that all variables in the study, except for exchangeable  در تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی.) استSRS(
orientation, had a significant negative relationship 22  با نسخۀ،گشتاوری پیرسون و مدلسازی معادالت ساختاری
with the propensity to have extramarital affairs
(P≤0/01). The data were analyzed using Pearson  و برای آزمون مسیرهای غیرمستقیم ازAMOS  وSPSS نرمافزار
moment correlation coefficient and structural equation  نتایج نشان داد همۀ متغیرهای پژوهش جز.آزمون سوبل استفاده شد
modeling technique with SPSS version 22 and AMOS جهتگیری مبادلهای رابطۀ منفی معناداری با استعداد روابط
software, and to test the significance of the indirect
paths, Sobel test was used. The results indicated that  نتایج حاکی از برازش مناسب مدل.)P>0/01( فرازناشویی داشتند
the model fit well, with both psychological androgyny است که در آن هم نقش جنسیتی دوگانه و هم خردمندی بهصورت
and wisdom directly and indirectly (via sexual مستقیم و غیرمستقیم (از طریق رابطۀ جنسی) استعداد روابط
relationship) predicting the propensity to have  دوگانۀ جنسیت و خردمندی در کنار.فرازناشویی را پیشبینی کردند
extramarital affairs. Psychological androgyny and
wisdom appear to play a key role in the propensity to  نقشی،سایر عوامل از جمله چگونگی درک افراد از روابط جنسیشان
have extramarital affairs, along with other factors کلیدی در استعداد روابط فرازناشویی ایفا میکنند و لزوم توجه به این
including how people perceive their sexual
.عوامل در موقعیتهای مشاورهای ضروری است
relationships, and it is necessary to pay attention to
، نقش جنسیتی دوگانه، استعداد روابط فرازناشویی:واژههای کلیدی
these factors in the counseling situation.
. رابطۀ جنسی،خردمندی
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مقدمه
زندگی مشترک میتواند نتایج خوبی برای کیفیت کلی زندگی ارائه دهد (کاالگان ،بروکس و پالمر.)2017 ،
اگرچه بیشتر روابط رمانتیک شامل انتظارات از تکهمسری است و مفهوم تلویحی دربارۀ پیوندهای زناشویی
انتظار وفاداری جنسی است .صرفنظر از جهتگیریهای مذهبی ،بیشتر مردم با این موضوع موافق هستند و
معتقدند ازدواج یا پیمان ازدواج بهطور ضمنی و صریح شامل وعدۀ «رهاکردن دیگران» است .پس از آنکه
این تعهد شکسته شود ،بیوفایی در ازدواج رخ داده است (تافادزوا و هربرت .)2018 ،رفتارهای متفاوتی
1
بهعنوان روابط فرازناشویی درنظر گرفته میشود :از عشوهگری تا رابطۀ جنسی (سوی ،اورگانسی و ساکمن،
 .)2020محققان انواع مختلفی از خیانت از جمله جنسی /جسمی و عاطفی را شناسایی کردهاند (شیرن ،آپالنیز
و واگنر .)2018 ،خیانت جنسی رابطه با فردی است که خارج از چارچوب زناشویی است و تنها یا عمدتاً برای
ارضای نیازهای جنسی است که دلبستگی عاطفی کمی وجود خواهد داشت یا اصالً وجود ندارد (اوبرله ،دولی
2
و ناگورنی .)2017 ،تحقیقات نشان میدهد احتمال بیشتری وجود دارد که زنان درگیر خیانت عاطفی شوند
(ازکول .)2020 ،خیانت عاطفی رابطۀ عاطفی یا رفتارهای مبتنی بر عاطفه با فردی غیر از شریک زندگی
بدون رفتار جنسی است (ازکول .)2020 ،نتایج پژوهش دهاجی ،چاله ،دهقانی ،هدایتی و ابراهیمی ()2020
نشان داد ویژگیهای حساسیت بینفردی و خشونت ،با نگرش مثبت به روابط فرازناشویی زنان متأهل مرتبط
است .فردوسی ( )1397به این نتیجه رسید که بین کیفیت روابط زناشویی با نگرش به خیانت زناشویی در
زنان متأهل رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین تیمرمانس و کورتویس ( )2018بیان کردند در برنامههای
دوستیابی تلفن همراه ،کاربران زن در مقایسه با کاربران مرد تأیید بیشتر و مکالمات اغواکنندۀ بیشتری
دریافت میکنند و این امر به افزایش مطلوبیت درکشده منجر میشود و احتمال بیشتری وجود دارد که به
همسر خود خیانت کنند و همسر جدیدی بیابند .در جامعۀ مدرن ،روابط فرازناشویی به یک اتفاق عادی تبدیل
شده است (جهان و همکاران 20 .)2017 ،تا  70درصد روابط زناشویی گزارش کردهاند که درگیر در روابط
فرازناشویی بودهاند (بیرنبام و همکاران .)2019 ،برخی محققان دریافتند تفاوتهای جنسیتی در ارتکاب خیانت
طی زمان کمرنگ شده است؛ بهطوریکه زنان نیز بهاندازۀ مردان خیانت میکنند (آتش.)2018 ،
از دیدگاه روانشناسی تکاملی ،افراد براساس اهداف بیولوژیکی و تولیدمثل خیانت میکنند تا بهترین
3
نتیجه را برای بقا بهدست بیاورند (فای و میمز .)2019 ،براساس الگوی سرمایهگذاری فریبکاری ممکن است
است بهدلیل تعادلنداشتن رضایتمندی ،کیفیت معشوقهای جایگزین و سرمایهگذاری ناکافی بر روابط
زناشویی مانند تعهد زناشویی پایین رخ دهد (یان و ویز .)2019 ،گالسر ( )1999در تئوری انتخاب معتقد است
زوجها با عشق شروع به زندگی مشترک میکنند ،اما مشاهده میکنند که بهتدریج صمیمیت اولیه از بین
میرود .با گذر زمان ،بعضی از زوجها از هم جدا میشوند ،اما بیشتر زوجین با روزمرگی و یکنواختی به زندگی
1. extramarital affairs
2. emotional infidelity
3. investment model
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خود ادامه میدهند و این زندگی را تحمل میکنند (الرکین ،)2020 ،اما برخی از زوجین برای خالصشدن از
یکنواختی زندگی ،الکل مصرف میکنند یا پرخوری میکنند و مواد مخدر مصرف میکنند یا مرتکب روابط
نامشروع میشوند .انگیزۀ مهم زن و مرد متأهلی که بهسوی روابط نامشروع کشیده میشود ،تنوع جنسی و
عاطفی است (امامی ،نوری و مهدوی.)2018 ،
برخی افراد استعداد بیشتری برای خیانت دارند (شاکلفرد و ویکس شاکلفرد .)2018 ،انتظارات نامناسب
زناشویی ،تفاوت در عالیق ،محرومیت احساسی و عاطفی ،نارضایتی جنسی ،بیکاری ،بیفرزندی ،تنوعطلبی،
1
هیجانخواهی ،عزتنفس پایین ،کمبود تعهد ،سن ازدواج (سن پایین یا باال هنگام ازدواج) و ازدواج تحمیلی
بهعنوان عوامل مرتبط با روابط فرازناشویی است (جهان و همکاران .)2017 ،افرادی با ویژگیهای شخصیتی
ماکیاولیایی ،2خودشیفتگی 3و ضد اجتماعی( 4مثلث تاریک شخصیتی) 5احتمال بیشتری دارد که خیانت کنند
(سوی ،اورگانسی و ساکمن .)2020 ،افراد با ویژگیهای ماکیاولیایی باال از فریبهای جنسی 6بیشتری
استفاده کنند .افراد با ویژگیهای خودشیفتگی باال دارای احساسات برتری ،تسلط و استحقاق هستند .افرد با
ویژگیهای ضداجتماعی باال همراه با نداشتن همدلی و تکانشگری باال مشخص میشوند (سوی ،اورگانسی و
ساکمن .)2020 ،افرادی با دلبستگی ناایمن ،7نگرشهای مجازتری به رفتارهای واقعی ارتکاب به خیانت را
گزارش میکنند (ازکول)2020 ،؛ بنابراین در یک جمعبندی میتوان گفت تحقیقات انجامشده دربارۀ خیانت و
روابط فرازناشویی حاکی از آن است که عوامل متعددی را میتوان برای اقدام افراد به چنین کاری برشمرد
10
که از میان این عوامل میتوان به نقش جنسیتی دوگانه (آندروژنی روانی) ،8خردمندی 9و رابطۀ جنسی
اشاره کرد.
یکی از عواملی که در روابط فرازناشویی نقش ایفا میکند ،نقش جنسیتی دوگانه (آندروژنی روانی) است
(آتش .)2018 ،سازۀ نقش جنسیتی دوگانه در اوایل دهۀ  1970توسط بم ( )1974معرفی و ارائه شد (بم،
 .)1974براساس الگوی دوبعدی بم ( )1974هر فردی از لحاظ نقش جنسیتی ممکن است بهعنوان شخصیت
مردانه ،11زنانه 12یا آندروژن 13توصیف شود .نقشهای جنسیتی ،مجموعه باورهای رایجی دربارۀ ویژگیهای
1. age at marriage
2. Machiavellianism
3. narcissism
4. psychopathy
5. dark triad
6. sexual manipulation
7. insecure attachment
8. Psychological androgyny
9. wisdom
10. sexual relationship
11. masculine
12. feminine
13. androgynous
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شخصیتی و فیزیکی مردان و زنان است که باید براساس آنها فکر ،احساس و رفتار کنند (جیمز.)2020 ،
نقشهای جنسیتی را میتوان انتظارات رفتاری براساس جنسیت زیستی تصور کرد .این نقشها به
فعالیتهایی اطالق میشود که مرتبط با مردان و زنان است (جیمز2020 ،؛ گول و اسکاستر .)2020 ،به
1
عبارت دیگر ،جهتگیری نقش جنسیتی یک فرد توسط میزانی که او از هنجارهای مردانگی یا زنانگی
تبعیت میکند ،تعیین میشود .مردانگی یا سنخ جنسیتی مردانه عبارت است از ویژگیهای مربوط به مردان از
2
جمله اتکای به نفس و مستقلبودن .درمقابل ،صفات بیانی از جمله محبت ،حساسبودن و نوع دوستی
نشاندهندۀ زنانگی یا سنخ جنسیتی زنانه است (رایت و واچس .)2020 ،بهطور سنتی ،از مردانی که صفات
مردانۀ بیشتری دارند ،انتظار میرود ویژگیهای کارگزاری 3مانند توانایی ،قدرت ،رقابت ،صبوری ،لیاقت و
تأثیرگذاری را نمایان کنند و کمتر به بیان عواطف و احساسات خود بپردازند (بهویژه نسبت به مردان دیگر) و
زنان باید ویژگیهای جمعی مانند حساسیت ،دلسوزی و خونگرمبودن را نشان دهند (جیمز2020 ،؛ گول و
اسکاستر .)2020 ،در زنانی که صفت مردانگی زیاد باشد ،ویژگیهایی مانند مستقلبودن ،برتریجویی و
رقابتطلبی دیده میشود (کریان و همکاران .)2020 ،از دیدگاه بم ( )1974نقش جنسیتی مردی یک
جهتگیری نقش جنسیتی است که در آن فرد ویژگی مردانگی زیاد و صفت زنانگی کم دارد .نقش جنسیتی
زنی نیز یک جهتگیری نقش جنسیتی است که در آن فرد ویژگیهای زنانگی زیاد و صفات مردانگی کمی
دارد« .آندروژن یا دوجنسیتی» فردی است که در مشخصههای زنانگی و مردانگی نمرۀ باال میگیرد (گویی،
)2019؛ بنابراین دوجنسیتی (آندروژنی روانی) برای توصیف افرادی بهکار میرود که سطوح باالیی از تصورات
قالبی جنسیتی زنانه و ویژگیها یا خصوصیات مردانه را دارند و مبتنی بر الگوی دوبعدی مردانگی و زنانگی
است (رایت .)2020 ،شخصیت «آندروژن یا دوجنسیتی» شخصیتی است که ویژگیهای روانشناختی مرد و
زن را ترکیب میکند و هر دو ویژگیهای روانشناختی مردانه و زنانه در آنها وجود دارد (ویجل ،ودلگا،
شاپووال ،کارتاشوا و سافرون نکو .)2020 ،کلبرگ 1966( 4به نقل از حبیبی و فاطمی )1394 ،با توجه به
پژوهشهای انجامشده نتیجه گرفت افرادی با هویت جنسیتی وابسته به جنس (غیرآندروژنیها) ،انگیزه
بیشتری برای حفظ یکپارچگی رفتاریشان با استانداردهای درونی شده با نقش جنسی خود دارند ،در مقابل
دوجنستیها (آندروژنیها) افرادی هستند که این ویژگیها را ندارند و آزادانه بین رفتارهای مردانگی و زنانگی
حرکت و کسب تجربه میکنند (بم .)1974 ،نگرشهای یک فرد به نقشهای جنسیتی میتواند نگرشها یا
تجربیات دیگری را شکل دهد .نقشهای جنسیتی میتوانند انتخابهای شغلی ،سالمت روانی و روابط
فرازناشویی جنسی را تحت تأثیر قرار دهند (کینگ ،سینگ و میلنر .)2019 ،زنانی که باور به نقشهای
جنسیتی سنتی دارند ،به انجام وظایف و مسئولیتهای خانوادگی خود میپردازند (دیک ،صفویان و اسلز،
1. gender role orientation
2. expressive traits
3. agentic
4. Kohlberg
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 .)2019همچنین زنان جوانی که نقشهای سنتی را پذیرفتهاند ،بیشتر خود را ملزم به رفع نیازهای جنسی
شریک زندگی خود میدانند ،بدون اینکه از رابطۀ جنسی با همسر لذت ببرند .چنین زنانی شرکای متعدد و
روابط جنسی خارج از چارچوب زندگی زناشویی بیشتری دارند (فلورس)2020 ،؛ بنابراین نگرشهای سنتی بر
نقش جنسیتی جنبههای مختلفی از رابطه و احتمال ارتکاب به خیانت تأثیر قرارمیگذارد (هورن و جانسون،
 .)2018در حال حاضر ،فشار بیشتری برای برابری جنسیتی وجود دارد تا به تعادل بیشتری در توزیع و انصاف
در نقشهای جنسیتی منجر شود (گویی .)2019 ،نتایج پژوهش ماتود ،بتنکورت ،آیبانز و فورتس ()2020
1
حاکی از وجود رابطه مثبت میان بهزیستی روانی و دوجنسیتی یا سنخ اندروژنی (افرادی که در هر دو بعد
زنانه و مردانه باال باشند) است .یو و شین ( )2020بیان میکنند ایدئولوژی مردساالرانه 2عامل مهمی برای
توضیح اعمال کنترل وخشونت مردان به زنان است .آنها در پژوهش خود دریافتند که نگرشهای نقش
جنسیتی مردساالری بر وقوع هر سه نوع خشونت روانی ،جسمی و جنسی نسبت به زنان تأثیر میگذارد.
یافتههای پژوهش گویی ( )2019نشان داد زنان دارای نگرشهای مرتبط با برابری نقشهای جنسیتی از
سطح بهزیستی روانشناختی باالتر ،سالمت ذهنی و رضایت بیشتر از زندگی برخوردارند .نتایج پژوهش
دهقان هراتی ،شیروانی و سلمانی ندوشن ( )2017نشان داد طرحوارههای نقش جنسیتی 3بهطور مثبت و
قابلتوجهی روابط فرازناشویی زوجین را پیشبینی میکند .براساس نتایج تحقیق آنها میتوان گفت بین
طرحوارههای نقش جنسیتی و روابط فرازناشویی رابطۀ معناداری وجود دارد و به این معناست که وجود
کلیشههای جنسیتی قویتر با روابط فرازناشویی رابطهای مثبت دارد؛ بهطوریکه طرحوارههای نقش جنسیتی
در دختران و پسران از سنین پایین شکل میگیرد و زنان و مردان به طور غیرفعال برای سرنوشت جنسیتی
خود برنامهریزی میشوند .تولمن ،دیویس و بومن ( )2016به این نتیجه رسیدند که کلیشههای جنسیتی
مردانگی 4در مقایسه با کلیشههای جنسیتی زنانگی ،5عامل قویتری در پیشبینی احساس نابرابری جنسیتی
در روابط جنسی است .محسنزاده ،نظری و عارفی ( )1390در پژوهشی دربارۀ عوامل نارضایتی و خیانت
زوجین گزارش کردند که تعارض بر سر نگرشهای نقش جنسیتی میتوانند سبب روابط فرازناشویی شوند.
ابوالقاسمی و کیامرثی ( )1385نیز نشان دادند زنان دوجنسیتی (آندروژن) سازگاری زناشویی و سالمت روان
بیشتری دارند.
یکی از متغیرهایی که در این حوزه کمتر بحث شده است ،خردمندی است .مفهوم خرد ،باستانی و عمیقاً
در تاریخ فرهنگی بشریت است (گراسمن ،گرالخ و دنیسن .)2016 ،مفهوم خرد حدود پنج هزار سال پیش
گسترش یافت و از آن زمان تاکنون در زمینههای مذهبی ،فلسفی و در نوشتههای سقراط ،محاورات افالطون
1. Androgynous type
2. patriarchal ideology
3. gender role stereotypes
4. masculinity Stereotypes
5. femininity Stereotypes
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و کتاب اخالق نیکو ماخوس 1اثر ارسطو بررسی شد (لی و همکاران .)2020 ،اولین تحقیقات تجربی در زمینۀ
خردمندی توسط بالتز و اسمیت ( )1990در آلمان و کلیتون و بیرن ( )1980در ایاالتمتحده آغاز شد .بالتز و
استودینگر ( )2000خرد را بهعنوان دانش کاربردشناسی گسترده با تمرکز بر جنبههای شناختی و عقالنی
تعریف کردند .کلیتون و بیرن ( )1980مؤلفههای عاطفی( 2شامل همدلی و دلسوزی) ،شناختی( 3شامل دانش
4

و تجربه) و تأملی (شامل بینش و دروننگری) را دربارۀ تعریف خردمندی ارائه دادند .آردلت ( )2004نیز به
تعریف خردمندی بهعنوان ترکیبی از ویژگیهای شخصیتی با سه بعد گسترد شناختی ،تأملی و عاطفی
پرداخته است که هریک از آنها باید وجود داشته باشند تا یک فرد خردمند در نظر گرفته شود .شاخص
شناختی خردمندی شامل توانایی و گرایش به درک زندگی و توجه به معانی عمیقتر آن به ویژه با توجه به
موضوعات درونفردی و بینفردی است .شاخص تأملی خردمندی ناظر بر مالحظه رویدادهای زندگی از
دیدگاههای گوناگون با هدف کسب بینش نسبت به ماهیت پدیدههاست .شاخص عاطفی خردمندی داللت بر
وجود احساسات مثبت (شامل همدلی و شفقت) و نداشتن عواطف و رفتارهای منفی به دیگران است (آردلت،
 .)2003خردمندی از نوجوانی تا اوایل بزرگسالی افزایش پیدا میکند (جسته ،لی ،پالمر و تریچلر،)2020 ،
چنانکه اریکسون 1984( 5به نقل از برینزا ،کانگ ،سانتوس ،بوبوسل و گراسمن )2018 ،خردمندی را شکلی از
بلوغ فردی میداند که با حل بحران تمامیت در برابر ناامیدی 6در اواخر عمر بهدست میآید .در ادبیات
روانشناسی ،خردمندی بهعنوان ویژگیهای تأمل و قضاوت تجلی مییابد .درواقع یک پدیدۀ عاطفی و
انگیزشی و یک مفهوم عملگراست (آکون .)2020 ،ویژگیهای اخالقی خرمندی شامل تعادل منافع فردی
در مقابل منافع دیگران ،جهتگیری به سمت انسانیت مشترک و پیگیری حقیقت است .همچنین عوامل
فراشناختی خردمندی شامل سازگاری ،چشماندازگرایی ،تفکر دیالکتیکی و تأملی و فروتنی معرفتی است
(جسته و همکاران .)2020 ،خردمندی با شاخصهای یک زندگی خوب از جمله تنظیم شناختی انطباقی،
ذهنآگاهی ،تعادل نیازهای مشترک و خودحفاظتی ،استنتاجات منطقی برای برطرفکردن تعارض مرتبط
است (برینزا و همکاران .)2018 ،تحقیقات زیادی نشان دادهاند که خردمندی با نتایج مثبتی از جمله سالمت
8
جسمی و روانی ،بهزیستی ،شادمانی ،رضایت از زندگی ،تابآوری 7و سطوح پایینتری از احساس تنهایی
رابطه دارد (وو ،لئو ،گیو ،سای و ژو .)2020 ،آردلت و جسته ( )2018دریافتند مدل سهبعدی خردمندی آردلت
با توانایی افزایشیافتهای برای کنترلکردن تجربۀ رویدادهای آسیبزای زندگی مانند فقدانها مرتبط است.
1. nicomachean ethics
2. affective
3. cognitive
4. reflective
5. Erikson
6. crisis of integrity versus despair
7. resiliency
8. feeling lonely
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خردمندی بهویژه در بعد تأملی ،رابطۀ مثبتی با بهزیستی ذهنی 1دارد .همچنین رابطۀ معکوس میان تجربۀ
رویدادهای آسیبزای زندگی در طول سالهای گذشته و بهزیستی ذهنی را میانجیگری میکند .بعد تأملی
(ژرفنگری) خودآگاهی را رشد میدهد و همزمان موجب افزایش شناخت و عواطف میشود .شناخت این
مسائل به فرد کمک میکند ،مهارتهای معنوی و خودکنترلی را کسب کند (نوری .)1392 ،یافتههای
پژوهش برهان و بزو ( )2017نیز حاکی از آن بود که بین خرد و معنویت رابطۀ مثبت آماری معناداری وجود
دارد .معنویت نقشی اساسی در پایداری خانواده دارد (مکآلیستر و همکاران .)2020 ،شاهین ،بالوگلو ،اردم و
اردم ( )2020در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که افراد خردمند دیدگاه جامعتری به تهعد زناشویی و
حقوق طرفین در سراسر زندگی دارند .توماس و همکاران ( )2019اظهار کردند خردمندی بهعنوان یک
ویژگی پیچیده با بهزیستی و پیری سالم مرتبط است .تحقیق آردلت ،گرالخ و وایالنت ( )2018نیز نشان داد
خردمندی پیشبینیکنندۀ ثبات عاطفی است .شواهد تجربی نشان میدهند توانایی و استعداد افرادی که تفکر
خردمندانه دارند ،بهطور قابلتوجهی در زمینههای تجربیای که در طول زندگی با آن روبهرو هستند متفاوت
است (گراسمن )2017 ،بهویژه یک ساختار فکری شناختی (که ساختۀ تحصیالت ،محیط و تجربههای فرد
است) به تفکر خردمندانه منجر میشود (گراسمن .)2017 ،بهنظر میرسد عوامل تجربی ،موقعیتی و فرهنگی
در شکلگیری خردمندی بسیار مؤثر است (گراسمن .)2017 ،هاین ،اکس ،شای و مکگرگور ( )2017بیان
کردند بیشتر افراد میتوانند دربارۀ تعارضهای اجتماعی دیگران نسبتاً عاقالنه استدالل کنند ،اما برای انجام
این کار دربارۀ خودشان دچار تعارض میشوند (پارادوکس سولومون .)2آنها در پژوهش خود دریافتند افراد
خردمند واقعی از راهبردهای استدالل منطقی مانند پیگیری ایدهآلهای شخصی و کمک به افراد دیگر برای
حل تعارضهای شخصی و اجتماعی خود استفاده میکنند که به تعدیل این پارادوکس منجر میشود.
3
سانتوس ،هاین و گراسمن ( )2017دریافتند افراد خردمند در تعارضهای بینفردی از راهبردهای فراشناختی
که افراد را به سمت تعادل نیازهای مختلف هدایت میکند ،استفاده میکنند.
از دیگر عوامل مرتبط با استعداد روابط فرازناشویی ،رابطۀ جنسی است (جهان و همکاران .)2017 ،برای
بسیاری از مردم ،تمایلهای جنسی بخش بنیادی یک رابطه است که این امر هم در افراد مجرد و هم در
افراد متأهل ثابت شده است .کاهش میزان رضایت از رابطۀ جنسی ،تمایل بیشتری برای درگیرشدن در روابط
فرازناشویی ایجاد میکند (گونزالس ریورا ،آکوئینو سرانو و پرزتورس .)2020 ،دالیل فیزیکی درگیرشدن در
روابط جنسی عبارتاند از :کاهش استرس ،لذت ،مطلوبیت جنسی و هیجانخواهی .انگیزههای عاطفی شامل
عشق و تعهد ،ابراز وجود و افزایش عزتنفس هستند (بروئر و آبل .)2015 ،بعضی از همسران نیز برقراری
روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی را بهعنوان ابزار انتقام انتخاب میکنند (زارع .)2011 ،کالرک و میلز

1. subjective well-being
2. solomon’s paradox
3. metacognitive strategies
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در سال  1979اولین کسانی بودند که نظریۀ جهتگیری در روابط 1را معرفی کردند .آنها این نظریه را بر
2

پایۀ حاکمیت قاعدۀ دادوستد و منفعت ارائه دادند .جهتگیری در روابط جنسی میتواند مبادلهای یا
مشارکتی 3باشد .جهتگیری مبادلهای در چگونگی درک افراد از روابط جنسیشان نقش مهمی ایفا میکند.
اینگونه افراد رابطه را با دقت زیر نظر میگیرند تا نسبت هزینه /منفعت خودشان و شریک زندگیشان را
پیگیری کنند .افرادی که چنین دیدگاهی در رابطۀ جنسی دارند ،اغلب نگران این هستند که در رابطۀ جنسی
چه میدهند و چه میگیرند و اینکه این مبادلهای برابر است یا نه (جارویس ،مککلور و بلگر .)2019 ،در
مقابل جهتگیری مبادلهای ،جهتگیری مشارکتی است .جهتگیری مشارکتی ،برقراری رابطه براساس توجه
و عالقهمندی به رفاه و بهزیستی شریک زندگی تعریف شده است (لی ،ایمپت ،لمای ،مویس و تسخای،
 .)2018در جهتگیری مشارکتی افراد به یکدیگر توجه میکنند؛ البته بدون نگرانی برای آنچه در عوض
دریافت خواهند کرد .جهتگیری مشارکتی ،انگیزۀ مشارکتی 4نیز نامیده میشود .انگیزۀ مشارکتی یا انگیزۀ
توجه به رفاه و بهزیستی دیگران جزء مهمی از ارضای روابط بینفردی و بهزیستی ذهنی است (استافورد،
 .)2020این افراد احساس مسئولیت در مقابل رضایت و تأمین جنسی شریک زندگی خود دارند و زمانی که
خود را وقف شریک زندگی رمانتیک خود میکنند ،احساس رضایت بیشتری دارند (مویس ،برگرون ،ایمپت،
دلیسله و روزن .)2018 ،همچنین آنها منافعی با قصد برآوردهکردن نیازی پیشبینیشده یا دریافتشده
فراهم میکنند ،بدون اینکه منافع آینده را در تبادالت درنظر بگیرند؛ زیرا فردی با جهتگیری مشارکتی
بهدلیل توجه به بهزیستی شریک خود انگیخته میشود (جارویس ،مککلور و بلگر .)2019 ،براساس چندین
الگوی برجستۀ رضایت جنسی و رضایت ارتباطی (از جمله نظریۀ دلبستگی ،الگوهای تبادل اجتماعی رضایت
ارتباطی ،الگوی تبادل بینفردی رضایت جنسی) ،رضایت جنسی و رضایت ارتباطی سازههای مجزا اما مرتبط
به هم هستند (فالیس ،رحمان ،وودی و پوردون .)2016 ،یافتههای الی و فونگ ( )2019حاکی از آن است
که فعالسازی کمتر طرحوارۀ جهتگیری مشارکتی به میزان فراوانی رابطۀ منفی بین میزان استرس
ادراکشده روزانه و تعامالت سازنده در روابط زوجین را میانجیگری میکند .کیم ،مویس و ایمپت ( )2018در
پژوهش خود نشان دادند ،افرادی که درخواستهای جنسی شریک زندگی خود را به روشهای مثبت رد
میکنند ،هم آنها و هم شریک زندگیشان رضایت ارتباطی بیشتری را تجربه میکنند .مکسول و همکاران
( )2017در پژوهش خود نشان دادند زمانی که افراد عدم توافقهای بیشتری بر سر رابطۀ جنسی تجربه
میکنند ،سطح پایینی از کیفیت رابطه دارند .پژوهش دی ،مویس ،جوئل و ایمپت ( )2015نشان داد افرادی
که جهتگیری مشارکتی دارند و به نیازهای جنسی شریک زندگی خود اهمیت میدهند ،رضایت جنسی و
ارتباطی بیشتری دارند.
1. relational orientations
2. exchangenal orientation
3. communal orientation
4. communal motivation
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برخی محققان معاشقههای گاه و بیگاه یا انواع دیگر خیانت را مرتبط با کسب مزایایی خاص ،شامل
خلقوخوی خوب ،حالت هیجانی و تشکیل یک رابطۀ روحی (عاطفی) یا یک رابطۀ هیجانی با معشوقۀ جدید
میدانند ،اما بیشتر مطالعات نشان میدهند ،زنجیرهای از رویدادهای زیانآور را بههمراه دارد (نورونا ،اولمستید
و ولش .)2018 ،واکنشهای فرد آسیبدیده از خیانت شامل خشم و غضب ،احساس بیکفایتی ،سردرگمی،
آسیبدیدن عزتنفس ،کاهش اعتمادبهنفس و افسردگی است (ازکول .)2020 ،صدمۀ عاطفی نیز در
صمیمیترین روابط و بهویژه در مواردی از خیانت در روابط عاشقانه افزایش مییابد (کورنیش ،هنکس و
گوباشبلک .)2020 ،زوج درمانگران مطرح میکنند ،خیانت بهعنوان مسئلۀ اصلی نیمی از زوجهایی است که
به جستوجوی درمان میپردازند (گارزا )2020 ،و عامل اصلی طالق در فرهنگهای مختلف دنیاست (لوپز،
شاکلفورد ،باس و آبد .)2020 ،در یک جمعبندی میتوان گفت ،روابط فرازناشویی بهشدت بر روابط زوجی،
بهزیستی و هویت آنها بهعنوان زن و شوهر میتواند تأثیرگذار باشد (بلتران موریالس ،والر سگورا و
اکسپوزیت.)2019 ،
براساس آنچه ذکر شد ،مطالعات دربارۀ روابط فرازناشویی بیشتر در فرهنگهای غربی و فردگرا صورت
گرفته است؛ بنابراین مطالعۀ حاضر ،بررسی عوامل تعیینکنندۀ روابط فرازناشویی را در یک فرهنگ جمعگرا
بررسی کرد .همچنین از آنجا که در حیطۀ روابط فرازناشویی ،بیشتر مراجعانی که بهدلیل مسئلۀ خیانت همسر
(و نه خیانت خودشان) به مراکز مشاوره مراجعه میکنند ،زنان هستند و از سویی زنان درگیر در روابط
فرازناشویی بهدلیل سرمایهگذاری روانی بیشتر در مایسه با مردان آسیب بیشتری میبینند؛ بنابراین میتوان به
تفاوتهای جنسیتی در جستوجوی کمک اشاره کرد .سنین خطرناک برای ارتکاب روابط فرازناشویی در زنان
 25 -35سالگی با میانگین  30و  45تا  55سالگی با میانگین  50است؛ زیرا بنا به نظریۀ لوینسون 1977( 1به
نقل از لطفآبادی )1398 ،وقتی افراد به حدود  30سالگی میرسند ،برای اولین بار در ساختار زندگی خود
تجدیدنظر میکنند .همچنین در انتقال میانسالی چون آنها پی میبرند زمان بیشتری را پشت سر گذاشتهاند
و زمان کمتری در پیش رو دارند ،سالهای باقیمانده را بسیار باارزش میدانند که این دو وهلۀ زندگی برای
برخی زنان ،زمینهساز روابط فرازناشویی است؛ به همین دلیل جامعۀ آماری پژوهش حاضر را زنان تشکیل
دادند .با توجه به نبود مدل جامعی از روابط متغیرهای مذکور ،خأل پژوهشی در این حوزه احساس شد؛ از
اینرو تحقیق حاضر براساس مدل نظری (شکل  ،)1ضمن بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم ،به این
پرسش پاسخ داد که آیا مدل پیشبینی استعداد روابط فرازناشویی براساس آندروژنی روانی و خردمندی با
درنظرگرفتن نقش میانجی رابطۀ جنسی در زنان از برازش مطلوبی برخوردار است و متغیر جهتگیری در
روابط جنسی (مبادلهای /مشارکتی) در تبیین و پیشبینی استعداد روابط فرازناشویی زنان نقش واسطهای ایفا
میکند.

1. Levinson
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جهتگیری مشارکتی

نقش جنسیتی
دوگانه

استعداد روابط فرازناشویی
خردمندی

جهتگیری مبادلهای

شکل  .1مدل مفهومی پیشبینی استعداد روابط فرازناشویی براساس نقش جنسیتی دوگانه و
خردمندی با واسطهگری رابطۀ جنسی

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف بنیادی است .از لحاظ روششناسی نیز توصیفی و از نوع طرحهای همبستگی و
روش مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،شامل همۀ زنان متأهل ساکن شهر
ارومیه در سال  1396-1397هستند .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای
مشاهدهشده و تخصیص ضریب  15برای هر متغیر  800نفر درنظر گرفته شد .روش نمونهگیری بهصورت
دردسترس بود؛ به این صورت که با مراجعه به مکانهایی از قبیل سازمانها ،باشگاهها ،کتابخانههای عمومی،
هیئتهای زنان ،دانشگاهها ،ادارات دولتی و خصوصی ،فرهنگسراها ،کارخانهها ،بیمارستانها ،مراکز تفریحی
در سطح شهر ارومیه زنان متأهل آن مراکز بهصورت دردسترس انتخاب شدند .پرسشنامهها با رعایت موازین
اخالقی توسط افراد تکمیل شد .مالکهای ورود به پژوهش سکونت در شهر ارومیه ،تأهل ،رضایت آگاهانه
برای شرکت در پژوهش و داشتن حداقل  25سال بود .مالکهای خروج از پژوهش نیز تمایلنداشتن به ادامۀ
شرکت در پژوهش و نداشتن دقت کافی در تکمیل پرسشنامهها بود.

ابزار سنجش
مقیاس استعداد روابط فرازناشویی ()EAPS
1

برای سنجش استعداد روابط فرازناشویی از پرسشنامۀ محققساختۀ ظفرقلیزاده ،خادمی و تسبیحسازان
مشهدی ( )1400استفاده شد .این پرسشنامه شامل  30آیتم و پنج خردهمقیاس مشخصات خانوادگی،
رسانهای ،سبک رفتار جنسی ،ویژگیهای شخصیتی و شناختی است .مقیاس پنجدرجهای لیکرت از نمرۀ صفر
(کامالً مخالفم) تا نمرۀ چهار (کامالً موافقم) برای سنجش آیتمها استفاده میشود ،اما نمرهگذاری سؤاالت ،7
)1. Extramarital Affairs Proneness Scale (EAPS
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 28 ،24 ،10برحسب جهت سؤاالت بهصورت معکوس است؛ یعنی از نمرۀ صفر (کامالً موافقم) تا نمرۀ چهار
(کامالً مخالفم) .نمرۀ کلی این پرسشنامه از جمع همۀ آیتمها بهدست میآید که بین صفر تا  120است .در
این مقیاس ،نمرۀ باالتر بهمعنای داشتن استعداد بیشتری به روابط خارج از چارچوب زناشویی است .برای
3
2
1
بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی  ،روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .شاخصهای
4

برازش مدل در تحلیل عاملی تأییدی روایی این مقیاس را تأیید کردند .بهمنظور برآورد پایایی از آلفای
کرونباخ استفاده شد .پایایی عامل اول (مشخصات خانوادگی) برابر با  ،0/81عامل دوم (عامل رسانهای) برابر
با  ،0/73عامل سوم (سبک رفتار جنسی) برابر با  ،0/68عامل چهارم (ویژگیهای شخصیتی) برابر با  0/78و
عامل پنجم (شناختی) برابر با  0/69و پایایی کل آزمون  0/88برآورد شد .نتایج تحلیل نشان داد پرسشنامۀ
استعداد روابط فرازناشویی از پایایی خوبی برخوردار است (ظفرقلیزاده ،خادمی و تسبیحسازان مشهدی،
.)1400
پرسشنامۀ نقش جنسیتی بم)BSRI( 5
این پرسشنامه را بم ( )1974بهمنظور اندازهگیری سبکهای شخصیتی مردانه ،زنانه و دوجنستی (آندروژنی)
در میان زنان و مردان ساخته شد که شامل  60صفت در مقیاس هفتدرجهای لیکرت از نمرۀ ( 1هرگز) تا
نمرۀ ( 7همیشه) است .از این  60صفت 20 ،مورد مردانه 20 ،مورد زنانه و  20مورد خنثی هستند .موارد خنثی
رفتار وابسته به جنسیت نیستند .افرادی که در این پرسشنامه از مقیاس مردانگی نمرۀ باال و از مقیاس زنانگی
نمرۀ پایین میگیرند ،دارای نقش جنسیتی مردانه محسوب میشوند .افرادی که از مقیاس مردانه نمرۀ پایین و
از مقیاس زنانه نمرۀ باال میگیرند ،نقش جنسیتی زنانه دارند .همچنین کسانی که از هر دو مقیاس مردانه و
زنانه نمرۀ باال میگیرند ،بهعنوان دوجنسیتی یا آندروژنی روانی طبقهبندی میشوند .برای محاسبۀ نمرۀ هر
بعد ابتدا نمرههای  20صفت یا عبارت مرتبط با آن جمع میشود ،سپس آن نمرۀ به  20تقسیم میشود؛
بنابراین در هر بعد نمرهای بین  1تا  7بهدست میآید .بهطور سنتی میانۀ  4/9برای هر بعد درنظر گرفته
میشود .اگر نمرۀ مردانگی باالتر از  4/9و نمرۀ زنانگی باالتر از  4/9است؛ در این صورت فرد در مقیاس بم
( )1974بهعنوان دوجنسیتی طبقهبندی خواهد شد .ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس مردانگی  0/86و برای
مقیاس زنانگی  0/82و پایایی بازآزمایی 6برای هر یک از دو مقیاس مردانگی و زنانگی  0/9بهدست آمده
است (بم .)1974 ،در پژوهش حبیبی و فاطمی ( )1394میزان پایایی براساس آلفای کرونباخ محاسبه شد و
درنهایت مقیاس زنانه ( ،)0/74مقیاس مردانه ( ،)0/77و مقیاس دوجنسیتی (آندروژنی) ( )0/76بهدست آمد.
1. content validity
2. construct validity
3. confirmatory factor analysis
4. reliability
)5. Bem Sex Role Inventory (BSRI
6. test-retest reliability
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ابوالقاسمی و کیامرثی ( )1385نیز ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/83گزارش کردند .در پژوهش
حاضر نیز ،آلفای کرونباخ در مؤلفۀ زنانه  0/74و برای مؤلفۀ مردانه  0/78بهدست آمد.
مقیاس سهبعدی خردمندی)3D-WS( 1
این پرسشنامه را آردلت ( )2003با  39آیتم بهمنظور سنجش خرد ساخته است .در این مقیاس خرد ،به عنوان
4
3
2
یک متغیر نهفته با سه خردهمقیاس شناختی ( 14سؤال) ،تأملی ( 12سؤال) و عاطفی ( 13سؤال) درنظر
گرفته میشود .این سه بعد مستقل از یکدیگر نیستند :بعد تأملی (ژرفنگری) بهعنوان پایه و اساس رشد دو
بعد دیگر بسیار مهم است .مقیاس پنجدرجهای لیکرت از نمرۀ ( 1کامالً موافقم) تا نمرۀ ( 5کامالً مخالفم)
برای سنجش آیتمها استفاده میشود .همچنین برای تعدادی از گویهها نمرهگذاری بهصورت پنجدرجهای
لیکرت از نمرۀ ( 1کامالً درمورد من صحیح است) تا نمرۀ ( 5اصالً درمورد من صحیح نیست) درنظر گرفته
میشود .گویههای شمارۀ  33 ،30 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17و  39بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند.
وضعیت افراد براساس امتیاز  39تا ( 78خردمندی کم) 78 ،تا ( 117خردمندی نه کم و نه زیاد) و نمرۀ باالتر
از ( 117خردمندی زیاد) است .در پژوهش آردلت ( ،)2003آلفای کرونباخ ابعاد شناختی ،تأملی و عاطفی در
نمونۀ دانشجویی بهترتیب  0/75 ،0/71و  0/66و در نمونۀ سالمندان  0/75 ،0/78و  0/74بهدست آمده است.
آلفای کرونباخ مجموع سه بعد خردمندی در نمونۀ دانشجویی  0/72و در نمونۀ سالمندان  0/66بوده است
(آردلت .)2003 ،با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ برای مقیاس سهبعدی خردمندی در پژوهش اسعدی،
امیری و مولوی ( )1394به تفکیک ابعاد شناختی  ،0/8تأملی  ،0/40عاطفی  0/60و کل  0/82بود .در
پژوهش حاضر نیز ،آلفای کرونباخ در مؤلفۀ شناختی  ،0/76مؤلفۀ تأملی  0/65و برای مؤلفۀ عاطفی 0/73
بهدست آمد که با مطالعات گزارششده تطابق خوبی دارد.
مقیاس رابطۀ جنسی)SRS( 5
این پرسشنامه را هاگز و اسنل ( )1990با هدف سنجش دیدگاههای تبادلی و اشتراکی به رابطۀ جنسی ساخته
که شامل  24آیتم در مقیاس پنج درجهای لیکرت از نمرۀ صفر (اصالً توصیف من نیست) تا نمرۀ چهار (کامالً
توصیف من است) است .از سوی دیگر عبارات  ،10 ،8 ،6و  18بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند.

مقیاس رابطۀ جنسی دارای دو زیر مقیاس جهتگیری مبادلهای 6و جهتگیری مشارکتی 7است .نمرۀ باال در
هریک از خردهمقیاسها نشاندهندۀ میزان گرایش بیشتر فرد به آن نوع جهتگیری در رابطۀ جنسی است.
)1. 3Dimensional Wisdom Scale (3D-WS
2. cognitive
3. reflective
4. affective
)5. Sexual Relationship Scale (SRS
6. exchangenal orientation
7. communal orientation
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در پژوهش هاگز و اسنل ( )1990آلفای کرونباخ در زیرمقیاس جهتگیری مشارکتی در مردان  ،0/77در زنان
 0/79و در کل  0/78بود .همچنین ضرایب آلفا در زیرمقیاس جهتگیری مبادلهای در مردان  ،0/59در زنان
 0/67و در کل نیز  0/67بود .این یافتهها نشان میدهد ،هر دو زیرمقیاس از ثبات درونی کافی برای استفاده
در تحلیلهای پژوهشی برخوردار بودند .همچنین روایی گزارششده برای دو زیرمقیاس نشاندهندۀ روایی
مناسب مقیاس است (هاگز و اسنل .)1990 ،در پژوهش حیدری ،زالپور و موالئی ( )1389میزان پایایی از
طریق آلفای کرونباخ  0/92تا  0/96بهدست آمد .برای بررسی روایی سازه ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی آنها
نشان میدهد ،این مقیاس از روایی  0/81تا  0/90برخوردار است .آلفای کرونباخ در تحقیق حاضر بهترتیب
مقادیر  0/68و  0/75برای زیر مقیاس جهتگیری مشارکتی و مبادلهای بهدست آمد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در تجزیه و تحلیل دادهها عالوهبر محاسبۀ شاخصهای توصیفی برای محاسبۀ شاخصهای استنباطی با
روش مدلیابی معادالت ساختاری اقدام شد .با استفاده از نسخۀ  22نرمافزارهای  SPSSو AMOS
محاسبات الزم صورت گرفت و برای مدل پیشنهادی شاخصهای برازش و ضرایب مسیر استخراج شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
 800نفر از زنان متأهل ساکن شهر ارومیه در سال  1396-1397در این پژوهش شرکت کردند11/50 .
درصد از شرکتکنندگان دارای تحصیالت زیر دیپلم 27/63 ،درصد دیپلم 8/37 ،درصد کاردانی40/63 ،
درصد کارشناسی 10/75 ،درصد کارشناسی ارشد و  1/12درصد دکتری بودند .سن  30/38درصد بین  25تا
 30سال 46/50 ،درصد  31تا  40سال 16/75 ،درصد  41تا  50سال و  6/37درصد باالی  51سال بودند.
فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی به اختصار در جدول  1آمده است.
جدول  .1متغیرهای جمعیتشناختی زنان متأهل
متغیرها
مدت ازدواج
بین  5تا  10سال
بین  11تا  15سال
بین  16تا  20سال
بین  21تا  25سال
بیشتر از  26سال
وضعیت شغلی
بیکار
شاغل

فراوانی

درصد

284
299
94
89
34

35/50
37/37
11/75
11/13
4/25

301
499

37/63
62/37
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ب) شاخصهای توصیفی
در جدول  ،2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی
ارائه شدهاند .برای بررسی نرمالبودن تکمتغیری یک معیار کلی توصیه میکند که چنانچه چولگی و
کشیدگی در بازۀ  -1 ،1نباشد ،دادهها توزیع نرمال ندارند (کریمی.)1394 ،
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
نقش جنسیتی دوگانه
خردمندی
جهتگیری مشارکتی
جهتگیری مبادلهای
استعداد روابط فرازناشویی

میانگین
4/16
2/73
2/06
1/74
2/04

انحراف معیار
1/11
0/81
0/89
0/91
0/69

چولگی
0/281
0/592
0/146
-0/094
-0/097

کشیدگی
-0/585
0/380
-0/334
-0/663
0/636

با توجه به جدول  ،2قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از  1است؛ بنابراین مفروضۀ
نرمالبودن متغیرها برقرار است .در جدول  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش گزارش شده است.
جدول  .3ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
نقش جنسیتی دوگانه
خردمندی
جهتگیری مشارکتی
جهتگیری مبادلهای
استعداد روابط فرازناشویی

نقش جنسیتی
دوگانه
1
**0/28
**0/39
**-0/46
**-0/45

خردمندی
1
**0/33
**-0/47
**-0/33

جهتگیری
مشارکتی

1
**-0/46
**-0/46

جهتگیری
مبادلهای

1
**0/45

استعداد روابط
فرازناشویی

1
**
P>0/01

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،بین همۀ متغیرهای مطالعۀ حاضر بهصوورت دو بوه دو رابطوۀ
معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی نقش جنسیتی دوگانه با خردمندی ( )r=0/28و جهت گیری مشارکتی
( )r=0/39در سطح  0/01مثبت و معنادار است .ضریب همبستگی نقوش جنسویتی دوگانوه بوا جهوت گیوری
مبادله ای ( )r=-0/46و استعداد روابط فرازناشویی ( )r=-0/45در سطح  0/01منفی و معنادار اسوت .ضوریب
همبستگی خردمندی و جهت گیوری مشوارکتی ( )r=0 /33در سوطح  0/01مثبوت و معنوادار اسوت .ضوریب
همبستگی خردمندی با جهت گیری مبادله ای ( )r=-0/47و استعداد روابط فرازناشوویی ( )r=-0/33در سوطح
 0/01منفی و معنادار است .ضریب همبستگی جهت گیری مشارکتی با جهوت گیوری مبادلوهای ( )r=-0/46و
استعداد روابط فرازناشویی ( )r=-0/46در سطح  0/01منفی و معنادار است .ضریب همبسوتگی جهوت گیوری
مبادلهای و استعداد روابط فرازناشویی ( )r=0/45در سطح  0/01مثبت و معنادار است.
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ج) آزمون مدل ساختاری
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شکل  .2مدل اصالحشدۀ پیشبینی استعداد روابط فرازناشویی براساس نقش دوجنسیتی
دوگانه و خردمندی با درنظرگرفتن نقش میانجی رابطۀ جنسی
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در شکل  ،2مدل آزمونشده برای فرضیههای پژوهش همراه با مقادیر استانداردشده روی هرکدام از
مسیرها درج شده است .همانطور که مالحظه میشود تأثیر نقش جنسیتی دوگانه بر جهتگیری مشارکتی
مثبت و معنادار و بر جهتگیری مبادلهای و استعداد روابط فرازناشویی منفی و معنادار است .تأثیر خردمندی بر
جهتگیری مشارکتی مثبت و معنادار و بر جهتگیری مبادلهای و استعداد روابط فرازناشویی منفی و معنادار
است .تأثیر جهتگیری مشارکتی بر استعداد روابط فرازناشویی منفی و معنادار است .تأثیر جهتگیری
مبادلهای بر استعداد روابط فرازناشویی مثبت و معنادار است .با توجه به این شکل 23 ،درصد واریانس
جهتگیری مشارکتی و  38درصد واریانس جهتگیری مبادلهای بهکمک مدل پژوهش تبیین میشود.
درنهایت همۀ متغیرهای پیشایند استعداد روابط فرازناشویی 37 ،درصد از واریانس استعداد روابط فرازناشویی را
تبیین میکنند .همچنین در جدول  4ضرایب تأثیرات مستقیم ،آمارۀ  tو سطح معناداری متغیرهای تحقیق
گزارش شده است.
جدول  .4نتایج مربوط به تأثیرات مستقیم مدل آزمونشده پژوهش بر استعداد روابط فرازناشویی
مسیرها

ضریب مسیر

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

به روی استعداد روابط فرازناشویی از:
جهتگیری مشارکتی
جهتگیری مبادلهای
نقش جنسیتی دوگانه
خردمندی

**-0/26
**0/18
**-0/28
**-0/19

0/043
0/044
0/029
0/04

-5/065
3/263
-5/195
-3/280

0/001
0/001
0/001
0/001

براساس جدول  ،4با توجه به ضریب مسیر ( )-0/26و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  -5/065میتوان گفت
در سطح اطمینان  99درصد جهتگیری مشارکتی بر استعداد روابط فرازناشویی تأثیر منفی و معناداری دارد.
با توجه به ضریب مسیر ( )0/18و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  3/263میتوان گفت در سطح اطمینان 99
درصد جهتگیری مبادلهای بر استعداد روابط فرازناشویی تأثیر مثبت و معناداری دارد .با توجه به ضریب مسیر
( )-0/28و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  -5/195میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد نقش جنسیتی
دوگانه بر استعداد روابط فرازناشویی تأثیر منفی و معناداری دارد .با توجه به ضریب مسیر ( )-0/19و همچنین
آمارۀ  tبه مقدار ( )-3/280میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد خردمندی بر استعداد روابط فرازناشویی
تأثیر منفی و معناداری دارد.
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جدول  .5نتایج مربوط به تأثیرات مستقیم مدل آزمون شدۀ پژوهش بر جهتگیری مشارکتی
ضریب مسیر

مسیرها
به روی جهتگیری مشارکتی از:
نقش جنسیتی دوگانه
خردمندی

خطای استاندارد

**

سطح معناداری

آمارۀ t

0/35

0/033

6/703

0/001

**0/24

0/046

5/109

0/001

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،با توجه به ضریب مسیر ( )0/35و همچنین آمارۀ  tبه مقدار
 6/703میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد نقش جنسیتی دوگانه بر جهتگیری مشارکتی تأثیر مثبت
و معناداری دارد .با توجه به ضریب مسیر ( )0/24و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  5/109میتوان گفت در سطح
اطمینان  99درصد خردمندی بر جهتگیری مشارکتی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جدول  .6نتایج مربوط به تأثیرات مستقیم مدل آزمونشده پژوهش بر جهتگیری مبادلهای
مسیرها
به روی جهتگیری مبادلهای از:
نقش جنسیتی دوگانه
خردمندی

ضریب مسیر

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

**-0/38
**-0/38

0/031
0/045

-7/973
-8/449

0/001
0/001

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،با توجه به ضریب مسیر ( )-0/38و همچنین آمارۀ  tبه مقدار
 -7/973میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد نقش جنسیتی دوگانه بر جهتگیری مبادلهای تأثیر منفی
و معناداری دارد .با توجه به ضریب مسیر ( )-0/38و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  -8/449میتوان گفت در
سطح اطمینان  99درصد خردمندی بر جهتگیری مبادلهای تأثیر منفی و معناداری دارد .یکی دیگر از
ویژگیهای معادالت ساختاری بررسی تأثیرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر است .جدول  7نتایج تأثیرات
غیرمستقیم و میانجی را نشان میدهد.
جدول  .7ضرایب مسیرهای غیرمستقیم برای مدل اصالحشده
پیشبین

میانجی

مالک

ضریب

خطای

نقش جنسیتی دوگانه
نقش جنسیتی دوگانه
خردمندی
خردمندی

جهتگیری مشارکتی
جهتگیری مبادلهای
جهتگیری مشارکتی
جهتگیری مبادلهای

استعداد فرازناشویی
استعداد فرازناشویی
استعداد فرازناشویی
استعداد فرازناشویی

مسیر
**-0/09
**-0/07
**-0/06
**-0/07

استاندارد
0/054
0/049
0/057
0/053

t

آمارۀ
-4/041
-3/019
-3/597
-3/044

سطح
معناداری
0/001
0/001
0/001
0/001
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همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،با توجه به ضریب مسیر ( )-0/09و همچنین آمارۀ  tبه مقدار
 -4/041میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد جهتگیری مشارکی در ارتباط میان نقش جنسیتی
دوگانه و استعداد روابط فرازناشویی نقش میانجی منفی و معناداری دارد .با توجه به ضریب مسیر ( )-0/07و
همچنین آمارۀ  tبه مقدار  -3/019میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد جهتگیری مبادلهای در ارتباط
بین نقش جنسیتی دوگانه و استعداد روابط فرازناشویی نقش میانجی منفی و معناداری دارد .با توجه به ضریب
مسیر ( )-0/06و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  -3/597میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد جهتگیری
مشارکتی در ارتباط میان خردمندی و استعداد روابط فرازناشویی نقش میانجی منفی و معناداری دارد .با توجه
به ضریب مسیر ( )-0/07و همچنین آمارۀ  tبه مقدار  -3/044میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد
جهتگیری مبادلهای در ارتباط میان خردمندی و استعداد روابط فرازناشویی نقش میانجی منفی و معناداری
دارد.

برازش مدل آزمون شدۀ پژوهش
در این پژوهش شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 1شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته )AGFI( 2و ریشۀ
میانگین مربعات باقیماندۀ استانداردشده )SRMR( 3بهعنوان شاخصهای برازش مطلق ،شاخص برازش
4

5

6

تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش هنجارشده ( )NFIو شاخص برازش هنجارنشده ( )NNFIبهعنوان
7

شاخصهای برازش تطبیقی و مجذور خی بر درجۀ آزادی ( ،)2df /شاخص برازش هنجارشدۀ مقتصد
( )PNFIو ریشۀ میانگین مجذورات خطای برآورد )RMSEA( 8بهعنوان شاخصهای برازش تعدیلیافته
درنظر گرفته شدهاند .در جدول  ،5این شاخصها به تفکیک گزارش شدهاند.
در جدول  ،8مقادیر بهدستآمده در پژوهش حاضر و حد قابلپذیرش هریک از شاخصهای برازش
گزارش شدهاند .با توجه به نتایج جدول میتوان گفت ،شاخصهای برازش بهدستآمده همگی در سطح
مناسبی هستند و دادههای این پژوهش با ساختار عاملی این مدل برازش مناسبی دارد.

1. goodness of fit index
2. adjusted goodness of fit index
3. standardized root mean square residual
4. comparative fit index
5. normed fit index
6. non-normalized fit index
7. parsimonious normed fit index
8. root mean square error of approximation
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جدول  .8شاخصهای نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش
شاخصهای برازش مطلق
شاخص
مقدار بهدستآمده
حد قابلپذیرش

GFI

AGFI

SRMR

0/93
بیشتر از 0/90

0/91
بیشتر از 0/80

0/041
کمتر از 0/05

CFI

NFI

NNFI

0/98
بیشتر از 0/90

0/96
بیشتر از 0/90

0/94
بیشتر از 0/90

شاخصهای برازش تطبیقی
شاخص
مقدار بهدستآمده
حد قابلپذیرش

شاخصهای برازش تعدیلیافته
شاخص
مقدار بهدستآمده
حد قابلپذیرش

2df /

PNFI

RMSEA

2/88
کمتر از 3

0/73
بیشتر از 0/60

0/064
کمتر از 0/08

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش آزمون مدل پیشبینی استعداد روابط فرازناشویی براساس نقش جنسیتی دوگانه (آندروژنی
روانی) و خردمندی با درنظرگرفتن نقش میانجی رابطۀ جنسی در زنان متأهل با استفاده از مدلیابی معادالت
ساختاری بوده است .براساس نتایج بهدستآمده از تحلیل دادههای پژوهش میتوان بیان کرد که درمجموع
مدل پیشبینی استعداد روابط فرازناشویی در پژوهش حاضر ،در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی
برخوردار بود و میتوان گفت سؤال پژوهش مبنی بر برازش مدل پیشبینی استعداد روابط فرازناشویی
تأییدشده است .متغیرهای نقش جنسیتی دوگانه (آندروژنی روانی) و خردمندی در نقش متغیرهای برونزاد و
متغیر رابطۀ جنسی در نقش متغیر واسطهای بر استعداد روابط فرازناشویی بهعنوان متغیردرونزاد اثر مستقیم و
غیرمستقیم داشتند که از لحاظ آماری معنادار بودند .نتایج پژوهش نشان میدهد بین نقش جنسیتی دوگانه
(آندروژنی) و استعداد روابط فرازناشویی اثر مستقیم و منفی (معکوس) معناداری وجود داشت؛ بدینمعنا که
هرچه ویژگی شخصیتی دوجنسیتی (داشتن ویژگیهای شخصیتی زنانه و مردانه با هم) در زنی بیشتر باشد،
تمایل کمتری به روابط فرازناشویی دارد که این یافته همسو با پژوهشهای فلورس ( ،)2020ماتود و
همکاران ( ،)2020وادل ،وان دورن ،مارچ و گریو ( ،)2020گویی ( )2019و محسنزاده ،نظری و عارفی
( )1390بود .نتایج حاضر را میتوان در چارچوب نظریۀ بم ( )1981این چنین تبیین کرد که براساس نظر وی
افرادی که الگوهای جنسیتی را به شیوهای منفی آموختهاند ،در رابطه با همسرشان از مشکالت روحی و
روانی رنج میبرند و همیشه خیانت را تنها گزینه درنظر میگیرند .همچنین آندروژنی یا دوجنسیتی روانی در
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نظریۀ بم (( )1974به نقل از وودهیل و ساموئلز )2004 ،به عنوان «هویت جنسی متعادل» 1با امتیازات ویژه
2

ارائهشده و با مفهوم خودشکوفایی مزلو ( )1950بهعنوان یکی از جدیدترین نظریههای روانشناسی
قابلانطباق است؛ زیرا افراد دوجنسیتی روانی مانند افراد خودشکوفا میتوانند بهترین باشند؛ یعنی از قیود رفتار
جنسیتی آزادند و توانایی انجام رفتارهای زنانه و مردانه را دارند ،انعطافپذیر هستند ،در موقعیتهای گوناگون
به اشکال متفاوتی رفتار میکنند و وظایف و رفتارهای جنس مخالف را در مواقع لزوم انجام میدهند؛ برای
مثال در یک موقعیت حساس و صبور و در موقعیت دیگر ماجراجو و اهل خطرکردن هستند .امروزه به
جامعهپذیری دوجنسیتی توجه میشود؛ یعنی تفکیک نقشهای جنسیتی وجود ندارد و هر فردی چه دختر و
چه پسر میتواند دارای نقشهای زنانه یا مردانه باشد و توازن مثبتی از صفات مردانه یا زنانه را بهدست آورند.
یک شخص «آندورژن یا دوجنسیتی» در حیطۀ گستردهای از وظایفش بدون درنظرگرفتن جنسیت خاصی که
دارد صاحب ویژگیهای مثبت است (شافر و کیپ .)2013 ،بارون و برن 1997( 3به نقل از علیاکبری
دهکردی )1396 ،با توجه به پژوهشهای مختلف طرفداران نظریۀ دوجنسیتی (اندروژنی روانی) خالصهای از
ویژگیهای افراد دوجنسیتنما را بهترتیب زیر مطرح کردند :باالبودن اعتمادبهنفس (سباستین و واله،)1988 ،
دوستداشتنیبودن (هاید ،)1996 ،سازگاری با شرایط مختلف (گارسیا ،)1982 ،شادمانبودن ،استفاده از
روشهای مقابلهای مثبت ،عمر طوالنی و رضایت بیشتر از زندگی (شیموناکا ،ناکازاتو و هومان.)1990 ،
همچنین زنان دوجنسیتی (آندروژن) ،سازگاری زناشویی و سالمت روان بیشتری دارند (ابوالقاسمی و کیامرثی،
 .)1385در تبیین این یافته از پژوهش میتوان اذعان داشت که مردان و زنان نسوبت بوه مسوائل جنسوی
بهگونهای متفاوت اجتماعی میشوند .مردان ترغیب میشوند از سنین جوانی به لحاظ جنسی آزاد و بیپروا و
زنان مهار شده و انحصاری باشند .خانوادهها باید بدانند ،نقشهای جنسیتی نقش مهمی در استعداد روابط
فرازناشویی دارند؛ بهطوریکه نقش جنسیتی مردانگی میتواند رابطۀ جنسی و خیانت را پیشبینی کند.
براساس تحقیق امیدون ( ،)2007نقش جنسیتی مردانگی با مکانسیم دفاعی سرکوب رابطهای مثبت دارد و
استفاده از مکانسیم دفاعی سرکوب با تجربۀ باالتری از بیوفایی و خیانت مرتبط است .همچنین بسیاری از
پژوهشها از جمله پژوهشهای مکگال و استراترز ( ،)1994ویلکو ( )1998و تایلور و هال ( )1982بر
دوجنسیتی روانی در تأمین بهداشت روانی ،سازگاری هرچه بهتر در روابط بینفردی ،عزتنفس ،خشنودی
استفاده از روشهای مقابلهای مثبت و سازگاری با شرایط مختلف تأکید کردهاند؛ بنابراین چنین زنانی زمانی
که در زندگی واقعی خود با همسرشان در برخی زمینهها دچار تعارض میشوند ،به حل منطقی تعارض
ایجادشده میپردازند و به شیوههای غیرمنطقی مانند روآوردن به شخص سومی خارج از رابطۀ زناشویی
متوسل نمیشوند .دوجنسیتیبودن زنان سبب میشود که دارای برخی صفاتی باشند که بهطور کلیشهای
مردانه تلقی میشود؛ مانند استقالل ،اعتمادبهنفس و جرئتورزی و این ویژگیها سبب میشود ،دربارۀ روابط
1. balanced identity
2. self-actualization
3 Baron & Byron
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جنسی با همسرشان آزادانهتر و بدون بازداری و شرم صحبت کرده و نیازهای خود را ابراز کنند و از رابطۀ
جنسی لذت ببرند و مانند کلیشههای جنسیتی زنانه ،خود را تنها موجودی جهت ارضای نیاز همسر خود تلقی
نکنند که این مسئله پتانسیل درگیرشدن آنها در روابط فرازناشویی را کاهش میدهد.
همچنین نتایج حاصلشده دربارۀ رابطۀ منفی و مستقیم خردمندی با استعداد روابط فرازناشویی با
یافتههای تحقیقات شاهین و همکاران ( ،)2020سگامی و وان ادن ( ،)2020مکآلیستر و همکاران ()2020
مطابقت داشت .این پژوهشها با استدالل پاراگمنت و ماهونی ( )2005هماهنگ است؛ زیرا افرادی که زمان
و انرژی زیادی را در اجرای امور معنوی سرمایهگذاری میکنند ،رابطۀ زناشویی را در بعد معنوی درک
میکنند و کسانی که رابطهشان را مقدس و معنوی درک میکنند ،احتمال بیشتری دارد که آن را حفظ کنند
و درنتیجه این افراد به احتمال کمتری درگیر روابط فرازناشویی میشوند .همانطور که پیشتر بیان شد،
خردمندی موجب رشد خودآگاهی میشود و رشد خودآگاهی به فرد کمک میکند تا احساسات و رفتار خود را
کنترل کند (پراتسچر ،رز ،مارکوویتز و بتنکورت .)2018 ،نتایج پژوهش ساری ،تندک و میت اگن ()2020
نشان میدهد که خودکنترلی میتواند یک تعدیلکننده در رابطۀ میان میل جنسی و روابط جنسی (مقاربت)
باشد .گراسمن ،گرالخ و دنیسن ( )2016در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند ،افرادی که در زندگی روزمره
از استدالل خردمندانه استفاده میکنند ،هیجانات مثبتتر (در مقابل منفی) ،واکنشپذیری هیجانی کمتر،
سرکوب کمتر افکار ،ارزیابی مجدد و بخشش بیشتری دارند .فیلسوفان و دانشمندان روانشناسی نتیجه
گرفتند که خرد شامل جنبههای خاصی از تفکر از جمله تواضع فکری ،1شناسایی عدم قطعیت و تغییر،
دیدگاهگیری ،2توجه به تغییر و راهحلهای جایگزینی ،در جستوجوی سازش ،3درنظرگرفتن دیدگاههای
مختلف و یکپارچهسازی این دیدگاهها و کاربرد دانش در چالشهای زندگی است (وانگ و وی .)2020 ،در
تبیین این یافته میتوان چنین استنباط کرد که افراد خردمند مهارتهای فردی و بینفردی خوبی دارند و از
توانایی سازگاری باالتری برخوردار هستند .افراد خردمند هنگام برقراری روابط با همسر خود اصول اخالقی را
مبنای رفتارهای خود قرار میدهند و در ارتباط با آنها از اصولی مانند هوشیاری ،توجه ،احترام ،انصاف،
مهربانی و صبر استفاده میکنند که این امر سبب برقراری رابطۀ صمیمی و مستحکم بین زوجین میشود؛
درنتیجه چنین افرادی هنگام مواجهه با رویدادها و چالشهای زناشویی از راهکارها و راهبردهای مناسب
استفاده میکنند که این امر سبب کاهش روابط فرازناشویی میشود .همچنین بین خرد و معنویت رابطۀ
مثبتی وجود دارد .فرد بهکمک معنویت میتواند از خودمحوری بیرون بیاید و میانواگرا شود ،احساس پیوند و
نوعدوستی داشته باشد ،هدفمند و شفقتورز باشد و به او کمک میکند تا مسئولیت اعمال خود را در
تعارضها بپذیرد .در حوزۀ الگوی ارتباطی زوجین ،هرچه افراد به تکامل معنوی بیشتری رسیده باشند و از
لحاظ سالمت معنوی باالتر باشند ،در ایجاد مهارتهای ارتباطی سالم موفقتر هستند؛ بنابراین تأثیرپذیری
1. intellectual humility
2. perspective taking
3. search for a compromise
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پیشبینی استعداد روابط فرازناشویی ...

مثبت ارتباط زناشویی از افزایش معنویت امری پیشبینیپذیر است .همچنین افزایش خردمندی به فرد کمک
میکند تا مهارتهای خودکنترلی را کسب کند؛ زیرا رشد خودآگاهی به فرد کمک میکند تا کنترلش به
شرایط بیشتر شود .به عبارتی خودآگاهی با کنترل غیرارادی رابطه دارد .درواقع خودکنترلی نوعی مدیریت بر
خویشتن است که فرد با تقویت آن میتواند خواستههای آنی را مهار کند که این امر سبب افزایش مقاومت
در برابر تمایالت و نیازها و کاهش تمایل به رفتارهای پرخطر جنسی میشود .عالوهبرآن افراد را در پایبندی
به اصول اخالقی در چارچوب قوانین همسری متعهد میکند و پیروی از این اصول سبب کاهش برقراری
روابط فرازناشویی میشود.
براساس نتایج مطالعۀ حاضر ،جهتگیری مشارکتی بهطور منفی استعداد روابط فرازناشویی را پیشبینی
میکند .این یافته با یافتههای تحقیقات استافورد ( ،)2020تیرون و کاتز ( ،)2020مویس ،برگرون ،ایمپت و
روزن ( ،)2017دی و همکاران ( )2015و روزن ،مویس ،برگران ،دلیاس و بکستر ( )2015مطابقت دارد.
یافتههای پژوهش استافورد ( )2020نشان میدهد ،جهتگیری مشارکتی به طور مثبت رفتارهای نگهداری
رابطۀ زوجی را پیشبینی میکند .تیرون و کاتز ( )2020در پژوهش خود دریافتند ،بین جهتگیری مشارکتی و
رابطه و عملکرد جنسی بهویژه برای شریکهای زندگی ،رابطۀ مثبت وجود دارد .مویس و همکاران ()2017
در پژوهش خود دریافتند ،در روزهایی که زنان جهتگیری مشارکتی باالتری را گزارش میکنند ،هم آنها و
هم شریک زندگیشان رضایت ارتباطی بیشتری را گزارش میکنند .در تبیین این یافته میتوان اذعان داشت،
زوجهایی با جهتگیری مشارکتی میتوانند میل و رضایت جنسی را در روابطشان با گذشت زمان حفظ و
نگهداری کنند .اینگونه افراد در مقابل نیازهای جنسی همسر خود پاسخگو هستند و قادرند توافقنداشتنها بر
سر رابطۀ جنسی را بهنحوی هدایت کنند که کیفیت رابطۀ هر دو شریک زندگی نگهداری شود؛ بنابراین اگر
زوجین روابط جنسی خوب و صمیمی داشته باشند ،هم به استحکام زندگی مشترکشان کمک میکنند و هم
رابطۀ عاطفی میان آنها تقویت میشود .درواقع یک رابطۀ عاطفی خوب ،مقدمۀ یک رابطۀ جنسی خوب
است و یک رابطۀ جنسی خوب تقویتکنندۀ رابطۀ عاطفی زوجین است؛ بنابراین جهتگیری مشارکتی در
رابطۀ جنسی با فراهمکردن احساسات مثبت به همسر ،تجارب هیجانی مثبت و رضایت جنسی ،رضایت
ارتباطی و رضایت زناشویی به کاهش بسیاری از انحرافات و آسیبهای اجتماعی مثل روابط فرازناشویی
منجر میشود.
همچنین براساس نتایج مطالعۀ حاضر ،جهتگیری مبادلهای بهطور مثبتی استعداد روابط فرازناشویی را
پیشبینی میکند .این یافته با نتایج تحقیقات جارویس ،مککلور و بلگر ( ،)2019براون ،رهر ،واگنر و
کونزمان ( )2018مطابقت دارد .جارویس ،مککلور و بلگر ( )2019بیان میکنند ،این جهتگیری با میزان
تعارض زوجها مرتبط است .آنها دریافتند ،شرکایی با جهتگیری مبادلهای بیشتر صمیمیت کمتری را با
شریک زندگی خود در روزهای تعارض در مقایسه با روزهای بدون تعارض نشان میدهند .این تأثیر برای
شرکایی که در جهتگیری مبادلهای پایینتر بودند ،کمتر است .همچنین آنها نتیجه گرفتند نظارت دقیق
هزینهها و منافع در یک رابطه که ویژگی شرکای دارای جهتگیری مبادلهای باال است ،ممکن است به
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تعارضهای سادۀ روزانه به ضرر ارزیابیهای رابطه منجر شود؛ بنابراین جهتگیری مبادلهای تأثیر منفی
تعارضهای زناشویی بر صمیمت را افزایش میدهد .براون و همکاران ( )2018در پژوهش خود دریافتند،
هرچه روابط مبتنی بر مقابلهبهمثل و جهتگیری تبادلی در زوجین افزایش یابد ،میزان رضایت ارتباطی
زوجین کاهش مییابد .همچنین روابط مبتنی بر مقابلهبهمثل در طول زمان کاهش پیدا میکند و در زوجین
مسنتر ،کمتر است .افرادی که دیدگاه آنها دربارۀ روابط جنسی براساس جهتگیری مبادلهای است ،نهتنها
احساس مسئولیت خاصی در مقابل رضایت و تأمین جنسی همسر خود ندارند ،بلکه آنها زمانی وارد روابط
جنسی میشوند که خود از آن بهره ببرند یا انتظار مقابلهبهمثل در آینده داشته باشند .در جهتگیری مبادلهای
منافع با انتظار مبادلۀ یکسان داده میشوند (مویس و ایمپت .)2016 ،باربارو ،فام و شاکلفورد ( )2015تمایالت
شدید جنسی را در گرایش زنان متأهل به روابط فرازناشویی مؤثر دانستند .گویتز میدان ( )2017بیان میکنند،
انگیزههای اصلی شرکای خودشیفته برای درگیرشدن در روابط جنسی ،صمیمیت هنگام مقاربت و
خودتأییدگری است .از دیدگاه نظری ،افراد خودشیفته توسط نیازهای خودخواهانه کنترل میشوند (اسزابو و
جونز .)2019 ،یافتههای پژوهش بروئر ،هانت ،جیمز و آبل ( )2015نیز حاکی از آن است که ویژگی
خودشیفتگی در زنان تنها پیشبینیکنندۀ رفتارهای خیانت در صفات تاریک شخصیتی میباشد .در تبیین این
نتایج میتوان به دیدگاه هاریس ( )2003اشاره کرد .او معتقد بود زنان ،نارضایتی از روابط جنسی را دلیل
اصلی روابط فرازناشویی میدانند؛ در صورتی که مردان ،جاذبههای جنسی را دلیل اصلی روابط فرازناشویی
اظهار کردهاند .او همچنین میگوید ،بیتوجهی همسران به یکدیگر ،دلیل اصلی برقراری روابط فرازناشویی
است .نداشتن هیچگونه تازگی در زندگی مشترک نیز یکی از جنبههای بیتوجهی به همسر است .زندگی
مشترک اگر با وجوه زاینده و نو همراه نباشد ،بهتدریج برای دو همسر خستهکننده میشود (آتکینز ،باکام و
جکوبسون .)2001 ،انگیزۀ مهم زن و مرد متأهلی که بهسوی روابط نامشروع کشیده میشود ،تنوع جنسی و
عاطفی است (امامی ،نوری ،مهدوی)2018 ،؛ بنابراین مطابق تحقیقات گذشته و نظریهها ،نارضایتی جنسی
هم میتواند از عوامل زمینهساز روابط فرازناشویی باشد .میتوان گفت افرادی با جهتگیری مبادلهای در
رابطۀ جنسی ،تعارضهای زناشویی بیشتر ،رضایت ارتباطی و صمیمت زناشویی کمتری دارند .حد باالی
مشکالت ارتباطی ،داشتن روابط فرازناشویی است .همچنین صمیمت زناشویی ارتباط تنگاتنگی با روابط
فرازناشویی خواهد داشت؛ چراکه ارضانشدن صمیمت میتواند افزایش تعارضها ،کاهش رضایت زناشویی و
متعاقب آن بستر ارتکاب به روابط فرازناشویی را بهدنبال داشته باشد.
همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد ،متغیرهای دوجنسیتی روانی (آندروژنی روانی) و خردمندی از
طریق رابطۀ جنسی توانستند ،استعداد روابط فرازناشویی را پیشبینی کنند .این نتایج همسو با پژوهشهای
الی و فونگ ( ،)2019لی و همکاران ( )2018و کیم ،مویس و ایمپت ( )2018است .میتوان گفت یکی از
مسائل مهم زندگی زناشویی ،رابطۀ جنسی است که در سازگاری زندگی زناشویی و استحکام خانواده نقشی
تعیینکننده دارد .همانطور که ذکر شد ،جهتگیری در روابط جنسی میتواند مبادلهای یا مشارکتی باشد.
جهتگیری مشارکتی ،برقراری رابطه براساس توجه و عالقهمندی به رفاه و بهزیستی شریک زندگی تعریف
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شده است .افرادی با جهتگیری مشارکتی از کمککردن به طرف مقابل برای ارضای نیازها لذت میبرند؛
زیرا پی میبرند که صحت حس خودشان را اثبات میکنند که سبب افزایش بهزیستی فردی خودشان
میشوند (لی و همکاران .)2018 ،پژوهشها نشان میدهد ،افراد دوجنسیتی (آندروژنها) بهداشت روانی و
ویژگیهای شخصیتی بهتری دارند ،نرمشپذیرند و در کنشهای مردانه روشی مردانه و در کارهای زنانه
1
شیوهای زنانه بهکار میگیرند (جیمز .)2020 ،در نظریۀ تعادلی استرنبرگ ( ،)1998خردمندی برای
متعادلکردن منافع درونفردی ،بینفردی و فرافردی بهکار میرود و از این طریق برای دستیابی به منافع
مشترک (خیر مشترک) کمک میکند (جسته و همکاران .)2020 ،فیلسوفان و دانشمندان علوم رفتاری ،خرد
را بهعنوان استدالل بیطرفانهای میدانند که فرد را بهسمت تعادل نیازهایش هدایت کرده و زندگی خوبی را
ترویج میکند (برینزا و همکاران)2018 ،؛ بنابراین افراد دوجنسیتی (آندروژن) و خردمند بهدلیل برخورداری از
ویژگیهایی مانند تعهد ،برعهدهگرفتن مسئولیت در مایسه با رفتارها ،لحاظکردن ارزشهای مثبت اخالقی در
تصمیمگیریها ،تلفیق منافع خود با منافع و رفاه دیگران و احترام به ارزشهایی مانند عدالت ،انصاف و
رعایت حقوق دیگران دارای جهتگیری مشارکتی در رابطۀ جنسی هستند .آنها براساس نظریۀ نگهداری
رابطه از راهبردهایی مانند داشتن نگرش مثبت به زندگی ،انعطافپذیری ،اطمینان به خود ،تقسیمبندی
مسئولیتها استفاده میکنند تا از روابط رمانتیک خود نگهداری کنند (اوگولسکی و مانک .)2019 ،از سوی
دیگر داشتن سطوح باالتری از جهتگیری مبادلهای (مانند نگهداشتن حساب امتیاز) تأثیرات منفی بر روابط
صمیمانه میگذارد .همچنین جهتگیری مبادلهای برای زوجهای رمانتیک مشکلساز است (استافورد.)2020 ،
جفری و باراتا ( )2017تجربههای ذهنی زنان را در اعمال فشار جنسی( 2ایجاد رابطۀ جنسی با وعدۀ پاداش
یا تهدید به مجازات) بررسی کردند و دریافتند بسیاری از آنها احساس گناه ،خشم ،ناراحتی ،خودسرزنشی
میکنند و تفاسیر منفی از شریک زندگی خود دارند .میتوان گفت بنا به نظریۀ نقص یا کمبود زمانی که
رابطهای در برخی موارد با کمبود و نقصان مواجه باشد ،مانند رضایتمندی کم از رابطه و ارضانشدن نیازهای
جنسی به پیمانشکنی و خیانت منجر میشود (لواندسکی و آکرمن)2006 ،؛ بنابراین زنانی با هویت جنسیتی
وابسته به جنس (غیرآندروژنیها) و زنانی که دارای سطوح پایینی از خردمندی باشند ،در رابطه جنسیشان
جهتگیری مبادلهای دارند .میتوان چنین برداشت کرد که این گونه افراد احساس نیاز ذاتی یا میل به
هماهنگی برای برآورده ساختن تمنیات جنسی همسر خود ندارند و زمانی وارد روابط جنسی میشوند که خود
از آن بهره ببرند .در صورتیکه رابطۀ جنسی رابطهای دوطرفه است و زمانیکه رابطۀ دوطرفه به رابطۀ یک
طرفه تبدیل شود ،به مرور موجب بیعالقگی به ارتباط میشود و به تبع آن مشکالت دیگری مانند درگیری
در روابط فرازناشویی ایجاد خواهد شد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به استفاده از روش نمونهگیری در دسترس برای رسیدن به
1. Sternberg’s balance theory
2. sexual coercion
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نمونۀ الزم و محدودیت در جامعۀ پژوهش اشاره کرد .در ضمن ،پژوهش در قالب یک طرح همبستگی انجام
شد .از اینرو ،استنباط علی از نتایج آن باید با احتیاط صورت پذیرد .در برخی از خرده فرهنگها ،بخصوص در
جوامع سنتی ،زنان نسبت به نیازها ،تواناییها ،ویژگیهای جنسی و عالیق یکدیگر آگاهی خیلی کمی دارند و
ناآگاهی موجب بروز بسیاری از مشکالت زناشویی شده است .برای حل این بحران پیشنهاد میشود که با
آموزش شناخت تفاوتهای جنسیتی و روانی برای زنان و با مداخالتی برای افزایش معنویت و تنظیم هیجانی
کمک شود تا تعارضات و نارضایتی زناشویی که میتواند منجر به روابط فرازناشویی شود ،کاهش یابد.
همچنین جنبههای جدید انگیزۀ جنسی در مداخالت روانشناختی با هدف بهبود روابط جنسی و بهزیستی
رابطه مطالعه شود.

تشکر و قدردانی
پژوهشگران از مسئولین محترم و شرکت کنندگان در پژوهش تشکر و قدردانی میکنند.
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